
СЛОВ’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
виконавчий  комітет

ПРОТОКОЛ № 35
засідання виконавчого комітету

   21.11. 2018р.
м. Слов’янськ

Початок засідання: 9.00

Закінчено засідання: 9.30

Прийняли участь у засіданні члени виконкому  :

Лях В.М. -     міський голова
Воропаєв В.М. - заступник  міського  голови,  керуючий  справами

виконкому
Кім Ж.М. - секретар міської ради
Підлісний Ю.І. - заступник міського голови
Рубан А.Є. - заступник міського голови
Секлецов А.В. - заступник міського голови
Шаульська В.В. - заступник міського голови

Бондаренко В.В. директор Слов’янського КП «Бюро технічної 
інвентаризації»

Васильчук Л.Ф. голова Ради ГО «Слов’янська міська організація 
ветеранів України»

Павенко О.П. громадський діяч та меценат

Прийняли участь в засіданні робітники міської ради  :

Бабенко Т.І. -  начальник відділу діловодства та організаційного 
забезпечення

Усіченко Н.М. -  начальник юридичного управління

В засіданні не прийняли участь члени виконкому :

Лях В.М. відрядження
Омельченко С.О. відпустка
Петрова Н.М. на лікарняному
Семенець О.Я.
Степанов В.В. на лікарняному
Шуткевич О.П. відпустка

ПЕРЕЛІК
запрошених на засідання виконкому

1 Джим О.Ю. начальник відділу охорони здоров’я (1)



1. СЛУХАЛИ : Про  затвердження  порядку  денного  засідання
виконавчого комітету

ДОПОВІДАВ: Лях В.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, порядок денний

прийнятий, додається )

2. СЛУХАЛИ : Про звіт виконуючого обов’язки головного лікаря
комунального  некомерційного  підприємства
Слов’янської  міської  ради  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги міста Слов’янська»

ДОПОВІДАВ: Агапов С.В.
ВИСТУПИЛИ : Шаульська В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 973

додається )

3. СЛУХАЛИ : Про  хід  виконання  програми  «Організація
відпочинку  і  оздоровлення  дітей  і  молоді
м.Слов’янськ  на  2018-2022  роки»  у  2018  році,
затвердженої рішенням міської ради від 16.03.2018
№ 3-ХLII-7 

ДОПОВІДАВ: Міщенко О.М.
ВИСТУПИЛИ : Підлісний Ю.І.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 974

додається )

4. СЛУХАЛИ : Блок питань:
Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
21.02.2018  №100  «Про  влаштування  на  повне
державне  утримання  Тоцького  Мирослава
Юрійовича»

Про  внесення  змін  до  рішення  виконкому  від
21.02.2018  №99  «Про  надання  статусу  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  Тоцькому
Мирославу Юрійовичу»

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів



Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок



воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про  статус  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів

Про надання повної цивільної дієздатності

Про дозвіл на укладання договору дарування

Про створення  на  базі  родини Романенка  Дмитра
Валентиновича  та  Романенко  Наталії
Володимирівни  дитячого  будинку  сімейного  типу
та влаштування до нього на виховання та спільне
проживання  дітей:  Тіткова  Ярослава
Олександровича,  12.05.2005р.н.,  Гаркавенка
Максима  Сергійовича,16.06.2007р.н,  Печеної  Юлії
Валеріївни,18.05.2011р.н.,  Печеної  Вікторії
Валеріївни,  17.05.2014р.н.,  Шнурка  Валерія
Олександровича,04.03.2016р.н.

ДОПОВІДАЛА: Соколова О.С.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 975 - 1004   додаються )

5. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про розгляд житлових питань

Про  клопотання  перед  міською  радою  про  зміну
статусу  гуртожитку  по  вул.  Новий  Побут,18  на
статус житлового будинку

Про приватизацію квартири

Про  зміну  договору  найму  жилого  приміщення
внаслідок визнання наймачем іншого члена сім’ї 

Про розгляд житлових питань

Про включення до числа службових та закріплення
за  службою  у  справах  дітей  Слов’янської  міської
ради  житлового  будинку  розташованого  за
адресою: місто Слов’янськ, вулиця Професійна,30

ДОПОВІДАЛА: Стешенко Г.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1005 - 1010   додаються )

6. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  розподіл  обов’язків  між  міським  головою,
заступниками  міського  голови  -  керуючим
справами виконкому (у новій редакції)



Про  затвердження  складу  комісії  по  проведенню
конкурсу на заміщення вакантних посад посадових
осіб  місцевого  самоврядування  Слов’янської
міської ради

ДОПОВІДАВ: Борисенко Р.О.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№1011-1012    додаються )

7. СЛУХАЛИ : Про надання дозволу на встановлення  пам’ятного
знаку поету-романтику Михайлу Петровичу

ДОПОВІДАЛА: Олійник М.М.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1013

додається )

8. СЛУХАЛИ : Блок питань : 
Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
громадянам,  власникам  квартир,  будинків
приватного  сектору (індивідуальної  забудови),  які
зруйновані  внаслідок  проведення
антитерористичної  операції  при  повторному
зверненні

Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
особі звільненій з місць позбавлення волі

Про  надання  одноразової  матеріальної  допомоги
Михайловій Т.Г.

ДОПОВІДАЛА: Альохіна О.Є.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№1014-1017    додаються )

9. СЛУХАЛИ : Блок питань
Про встановлення режиму роботи

Про встановлення режиму роботи

Про встановлення режиму роботи
ДОПОВІДАВ: Яковенко О.Г.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1018-1019   додаються )

10. СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту будівництва
ДОПОВІДАВ: Башкаєв В.Г.
ВИСТУПИЛИ : Бондаренко В.В.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення № 1020

додається )

11. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  клопотання  перед  Слов’янською  міською
радою про визнання такими, що втратили чинність,
рішень Слов’янської міської ради



Про  визнання  такими,  що  втратили  чинність,
рішення  та  додатку  до  рішення  виконавчого
комітету Слов’янської міської ради

Про надання згоди на списання майна комунальної
власності  територіальної  громади  м.Слов’янська,
яке  знаходиться  на   балансі  комунального
лікувально-профілактичного  закладу  «Міська
лікарня №1»

Про  списання  на  позабалансовий  рахунок  майна
комунальної  власності  територіальної  громади
м.Слов’янська,  яке  знаходиться  на  балансі
комунального  підприємства  «Слов’янське
тролейбусне управління» Слов’янської міської ради

Про  затвердження  Положення  КОМУНАЛЬНОЇ
УСТАНОВИ  «ЦЕНТР  КОМПЛЕКСНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ  ДЛЯ  ОСІБ  (ДІТЕЙ)  З
ІНВАЛІДНІСТЮ  СЛОВ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ
РАДИ» у новій редакції

ДОПОВІДАЛА: Ярова А.Л.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1021- 1025   додаються )

12. СЛУХАЛИ : Блок питань :
Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого
комітету  від  04.04.201ё2  року  №212  «Про
створення  та  затвердження  комісії  з  питань
найменування (перейменування) вулиць, провулків,
проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших
споруд,  розташованих  на  території  м.Слов’янська
та затвердження її Положення»

Про  внесення  змін  до  Складу  архітектурно-
містобудівної  ради при управління та архітектури
Слов’янської міської ради

Про демонтаж самовільно встановленої тимчасової
споруди  для  провадження  підпримиємницької
діяльності  по  вул.Свободи,  напроти  буд.16  (кіоск
«Горяча выпечка»).

Про розгляд звернення гр.Болтовської В.П.

Про розгляд звернення гр.Черняєвої Т.М.

Про розгляд звернення  гр..Копил М.Я.,  гр.Копила
О.М., гр.Копила С.М.

Про розгляд звернення гр..Шаламова В.М.



Про розгляд звернення гр..Кікотя О.О.

Про розгляд звернення гр.Файчук В.С.
ДОПОВІДАВ: Корепанов Ф.Ф.
ВИРІШИЛИ : ( проголосували “за” одноголосно, рішення 

№№ 1026- 1034  додаються )

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА                               В.М. ЛЯХ
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